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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
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No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar
o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e
em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar.
Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar
aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e
atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular.
Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos
de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no
vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas.
Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa
disciplina?
Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na
equação matemática, sempre há um toque de Filosofia.
Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula
de Filosofia.
Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às
verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações.
A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão
humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso
enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior.
A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e
interpretados como simples equações matemáticas.
Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde
se encontra a razão de nosso existir.
Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que
caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos.
É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso
valor que possui em si.
Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida.
A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade
de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita.
Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua
compreensão exige essa busca.
Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair,
multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados
nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física.
Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem
que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como
nenhuma ciência ajuda a compreender.
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a
filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência.
Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia
sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia,
porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é
intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe.
[...]
Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis
diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas.
Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos
damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir
diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim
sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem
sabermos o porque de todas essas coisas.
[...]
Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um
conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente
e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior
facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma
amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira
ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si,
as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado
na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório.
[...]
A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre
as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir
mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas
trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes
não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma
forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de
ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a
verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos.
Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e
assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre
eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos
a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes
nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade.
Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica.
Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e
vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois
todos nós podemos e sabemos.
[...]
Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos
históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver
o acontecimento?
Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.
(Hermes José Novakoski)
FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma afirmação com respaldo no texto

04) Possui predicado verbal a oração

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão,
porém, nas questões que envolvem o cotidiano,
ela não tem sido capaz de responder às
necessidades da sociedade.
(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender
melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o
cerca, por isso não precisa de outros estímulos
para uma maior autonomia do pensar, agir e se
comportar.
(C) A ideia de que razão e emoção não podem
caminhar juntas é uma premissa que dá
sustentação ao ponto de vista defendido pelo
autor.
(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do
ensino e é questionada por ser considerada pouco
prática.

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma
aluna” (L.1).
(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26).
(C) “A vida não é padronizada” (L.51).
(D) “aquilo é a verdade?” (L.83).

02) Está contida no texto
(A)
(B)
(C)
(D)

informação publicitária.
Exposição de fatos.
interpretação de teses científicas.
Narrativa que envolve personagens.

03) Expressa uma relação de
PROPORCIONALIDADE a frase
(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio
lógico da matemática, por exemplo, não teve uma
boa aula de Filosofia.” (L.14/15)
(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a
verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos
e interpretados como simples equações
matemáticas.” (L. 21/22).
(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em
nosso mundo individual, mais ignorantes nos
tornamos.” (L.75/76).
(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos,
dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77).

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL

05) Exerce a mesma função sintática de “de
vestibular” (L.5)
(A)
(B)
(C)
(D)

“da questão” (L.12).
“da redação” (L.12).
“de raciocínio” (L.49).
“dos acontecimentos” (L.77).

06) Exerce função predicativa a o termo na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“cientificas” (L.16).
“calculista” (L.29).
“humanos” (L.40).
“vindouras” (L.61).

07) É paciente da ação nominal o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“por uma aluna” (L.1).
“da importância” (L.4).
“de prova” (L.5).
“a nós” (L.45).

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no
texto, é correto afirmar o que se afirma em
(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico.
(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O
restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o
mesmo valor morfológico.
(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo
“se” é marca de indeterminação do sujeito.
(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará
exercendo a mesma função sintática se o verbo
existir, presente no contexto em que se encontra,
for substituído pelo verbo haver,
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09)

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há
erro na alternativa

“há um toque de Filosofia.” (L.13)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Haverão uns toques de Filosofia.
(B) Existirão uns toques de Filosofia.
(C) Terão uns toques de Filosofia.
(D) Existirá uns toques de Filosofia.
10) Sobre as funções de linguagem, predominam no
texto
(A)
(B)
(C)
(D)

fática e metalinguística.
poética e apelativa.
denotativa e poética.
referencial e emotiva.

11) Os termos “Porém” (L.38) e “apenas” (L.65)
expressam, respectivamente, ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

Ressalva e restrição.
Oposição e modo.
Adversidade e adição.
Adição e síntese.

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos
insensíveis diante de muitas realidades,”
(L.47/48).
(B) “seria importante ler ou assistir mais de um
jornal” (L.73).
(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a
manipularem notícias sobre determinados
acontecimentos e assuntos.” (L.72/73).
(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura,
nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da
verdade.” (L.76).
15) No texto,
(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana”
(L.18/19).
(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa.
(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo.

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal
(A)
(B)
(C)
(D)

“pelo desejo” (L.6).
“por terra” (L.60).
“pela verdade” (L.71).
“os repórteres” (L.72).

13) Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “conseguiu” (L.1), e a
composta
(A)
(B)
(C)
(D)

tivesse conseguido.
teria conseguido.
tem conseguido.
terá conseguido.

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL

Página 5 / 12

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE

INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Sobre definições básicas de internet, intranet,
proxy, redes de computadores e firewall, julgue
as afirmativas abaixo:

18) Com base na planilha eletrônica Microsoft Excel
2013, marque a alternativa CORRETA em
relação às afirmativas abaixo:

I.

I.

Servidor Proxy tem como objetivo converter
URLs (endereços em formato de texto) em
endereços IP e vice-versa.
II. Um Firewall pode ser construído por softwares
ou por Hardwares. O objetivo primário de um
firewall é permitir ou bloquear tráfego baseado
em regras definidas pelo administrador da rede,
funcionando como filtro.
III. Intranet é uma rede restrita que utiliza os
protocolos e tecnologias diferentes dos utilizados
pela Internet. Usualmente uma intranet é
constituída por conexões através das quais um ou
mais computadores são conectados à internet.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.

17) No que diz respeito à segurança da Internet, dois
termos empregados com significados distintos,
são descritos a seguir.
I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)

É um software que tem o objetivo de observar e
roubar informações pessoais do usuário que
utiliza o computador em que o programa está
instalado, retransmitindo-as para uma fonte
externa na internet, sem o conhecimento ou
consentimento do usuário.
É um tipo de fraude em que um golpista tenta
obter dados pessoais e financeiros de um usuário
por meio do uso combinado de meios técnicos e
engenharia social.

Na guia PÁGINA INICIAL é possível definir ou
limpar a área de impressão em uma planilha.
II. A função CONT.VAZIAS conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
III. Na guia REVISÃO é possível encontrar
funcionalidade para impedir que outros usuários
alterem,
movam
ou
excluam
dados
acidentalmente em uma planilha.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.

19) No Microsoft Word 2013, em português, para
adicionar ou alterar uma borda em torno de uma
página, é através:
(A) Da caixa de diálogo PARÁGRAFO, acessada na
guia PÁGINA INICIAL.
(B) Do botão MOSTRAR TUDO, disponível na guia
INSERIR.
(C) Do botão SMARTART, disponível na guia
INSERIR.
(D) Da
caixa
de
diálogo
BORDAS
E
SOMBREAMENTO, acessada na guia DESIGN.

I - Spyware e II - Phishing
I – Rootkits e II - DDoS
I – spoofing e II – Vírus
I- Ransomware e II – Honeypot
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20) Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7
e 8, marque (V) para as afirmativas verdadeiras
e (F) para as falsas.
( ) No Windows 8, a barra Charms é aquele menu de
opções que aparecem quando passamos o mouse no
canto
direito
da
tela
( ) A barra de tarefas do Windows 7 só pode ser
posicionada nas extremidades inferior e superior da
tela.
( ) No Windows 7, para abrir rapidamente o botão
iniciar da barra de tarefas, pode-se aplicar a sequência
de
teclas
de
atalho
SHIFT
+
I.
( ) O Windows 7 oferece suporte nativo tanto ao
FAT32 quanto ao NTFS.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
(A) V, F, V, F.
(B) F, F, F, V.
(C) V, F, F, V.
(D) F, F, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) As atividades executadas dentro da administração
pública são, e sempre devem ser norteadas por
princípios que tem por escopo estabelecer as
regras de conduta dos servidores. O Princípio da
Impessoalidade pode ser tratado sob a seguinte
vertente:
(A) Exige a transparência da atuação administrativa,

isto é, diz respeito à exigência de que seja
possibilitado, da forma mais ampla possível, o
controle da administração pública pelos
administrados.
(B) Quanto ao modo de organizar, estruturar e
disciplinar a administração pública, exige-se que
este seja o mais racional possível, no intuito de
alcançar melhores resultados na prestação dos
serviços públicos.
(C) A administração pública não pode atuar contra a
lei ou além da lei, somente pode agir segundo a
Lei, porque os atos eventualmente praticados em
desobediência a tais parâmetros são atos
inválidos e podem ter sua invalidade decretada
pela própria administração que o haja editado ou
pelo Poder Judiciário.
(D) Serve como determinante da finalidade de toda
atuação administrativa, ou seja, qualquer ato
praticado com objetivo diverso da satisfação
do interesse público, decorrente explícita ou
implicitamente da lei, será nulo por desvio da lei.
22) Quando o Estado não cumpre com seu dever por
não estar preparado, e não cumpre com sua
obrigação de garantir os direitos fundamentais, os
direitos dos cidadãos, ou seja, o mínimo
irredutível, a Constituição Federal prevê alguns
instrumentos para impetrar contra o Estado.
Assinale a alternativa que se refere aos remédios
constitucionais descritos abaixo:

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL

QUESTÕES DE 21 A 40
I. É instrumento constitucional do qual se servirá
alguém que se sinta prejudicado, em virtude de
inexistência normativa, para postular em juízo, a
proteção dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
II. Cabe sempre que alguém esteja privado de sua
liberdade locomoção, ou ameaçado de ver-se
privado dela, por violência ou coação,
consequência de ilegalidade ou abuso de poder.
(A) I. Mandado de Injunção; II. Habeas-Corpus
(B) I. Mandado de Segurança; II. Habeas-Data
(C) I. Habeas-Corpus; II. Mandado de Injunção
(D) I. Mandado de Segurança Coletivo; II. Habeas-

Corpus
23) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e
em seguida assinale a alternativa correta:
I. A expressão meio ambiente ecologicamente
equilibrado versus desenvolvimento econômico,
ambas expressões usadas na Constituição
Federal, trazem consigo a problemática de
conciliar um e outro, em que deverá achar um
‘meio termo’ em suas aplicações, onde que um irá
até um ponto e a partir daí terá de ceder espaço ao
outro, através de um planejamento contínuo.
II. As medidas e providências que incumbem ao
Poder Público tomar para assegurar a efetividade
do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, são: impedir práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade. E aquele que explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado.
III. Controlar a produção e comercialização de
técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco de vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente, refere-se a exercer uma fiscalização
efetiva dos recursos extraídos da natureza até a
sua transformação em matéria-prima para outras
indústrias ou para o consumo final. Esse tipo de
controle é feito por meio de consultorias, de modo
corretivo.
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(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
(D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

24) Assinale a alternativa que preencha a lacuna do
texto abaixo:
Em termos ambientais o ___________________é
instrumento para a regularização de finalidade de
garantia ao equilíbrio do meio ambiente.
(A) Mandado de Segurança Coletivo.

27) Assinale a alternativa que se refere à Pessoa
jurídica de direito público, que realizam
atividades atípicas do Poder Público, e que
possui características peculiares, como presunção
de veracidade e executoriedade dos seus atos
administrativos, inexigibilidade de inscrição de
seus atos constitutivos no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas porque sua personalidade já
decorre da lei, a não submissão à fiscalização do
Ministério Público, a impenhorabilidade dos seus
bens e sujeição ao processo especial de execução
e juízo privativo:

(B) Habeas-Corpus Coletivo.

(A) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

(C) Mandado de Injunção Coletivo.

Conselho Administrativo de Defesa
Econômica.
(C) A Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária.
(D) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

(D) Habeas-Data Coletivo.

25) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, exceto:
(A) Piso salarial proporcional à extensão e à

complexidade do trabalho.
(B) Proteção em face da automação, na forma da lei.
(C) Seguro-desemprego, em caso de desemprego

voluntário.
(D) Assistência gratuita aos filhos e dependentes
desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade
em creches e pré-escolas.
26) A Administração indireta é o conjunto dos entes
(personalizados) que, vinculados a um
Ministério, prestam serviços públicos ou de
interesse público. A Administração Indireta, via
de
regra,
possui,
somente,
poderes
administrativos, não lhe cabendo, em tese,
formular políticas públicas. Foge dessa regra:

(B) O

28) No Estado Democrático de Direito, a função
administrativa é a atividade desempenhada pelas
pessoas estatais, sujeitas a controle jurisdicional,
no fiel cumprimento do dever de alcançar o
interesse público. Essa função é marcada pela
conjugação de dois princípios caracterizadores do
regime jurídico administrativo, quais sejam:
(A) O princípio da indisponibilidade do interesse

público e o princípio da lealdade ou Boa-fé
processual.
(B) O princípio da supremacia do interesse público e
o princípio da indisponibilidade do interesse
público.
(C) O princípio da indisponibilidade do interesse
público e o princípio da proporcionalidade.
(D) O princípio da supremacia do interesse público e
o princípio da razoabilidade.

(A) O Banco do Brasil.
(B) A Caixa Econômica Federal.
(C) A Fundação Nacional de Saúde.
(D) O Banco Central.

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL
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29) A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, quando imóveis, será
precedida de avaliação, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e de
licitação, via de regra, na modalidade:
(A) Tomada de Preços
(B) Concorrência
(C) Convite
(D) Leilão.

30) A prestação de serviços públicos aos cidadãos
pode ser executada diretamente pelos entes
federativos, hipótese em que se tem uma
execução centralizada ou direta. Ao revés a
execução de serviços públicos pode ser outorgada
ou delegada pelas pessoas federativas a outras
pessoas jurídicas. Com relação à Permissão de
Serviço Público é correto afirmar que:
(A) Decorre de mandamento legal, hipótese em que o

Estado descentraliza a execução de um serviço,
tendo por respaldo, mandamento legal, isto é, lei
criadora ou autorizadora de criação de pessoa
jurídica governamental, incumbida da prestação
de determinado serviço.
(B) Sempre exige a licitação na modalidade
Concorrência.
(C) São sujeitos passivos à Permissão de Serviços
Público, somente pessoas jurídicas ou consórcio
de empresas.
(D) Tem como instrumento para a formação de
vínculo, o Contrato de Adesão (precário e
“revogável a qualquer tempo).
31) A intervenção do Estado na propriedade privada
é um instituto que permite a ingerência pública na
propriedade particular a fim de garantir a
prevalência do interesse coletivo. Trata-se de um
instrumento interessante que tem como
parâmetro a função social da propriedade. A
vedação de cultivo de áreas próximas a linhas de
transmissão de energia elétrica, é um exemplo de
que modalidade de intervenção estatal?

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL

(A)
(B)
(C)
(D)

Requisição Administrativa.
Desapropriação.
Servidão Administrativa.
Limitação Administrativa.

32) Visando assegurar que a Administração Pública
atue sempre em consonância com os princípios
normativos que lhe são impostos, faz-se
necessário que se sujeite ao controle por parte dos
Poderes Legislativo e Judiciário, além de, ela
própria, exercer controle sobre seus atos. O
controle quanto ao aspecto da atividade
administrativa que avalia não o ato, mas a
atividade administrativa, visando aferir se o
administrador público alcançou o resultado
pretendido da melhor forma e com o menor custo
para a Administração, e se o ato é conveniente e
oportuno para atingir o interesse público buscado
pela Administração, é denominado controle de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Mérito
Legalidade
Legitimidade
Eficácia

33) Nas afirmações abaixo a respeito do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado,
previsto na Constituição Federal, assinale àquela
que não é verdadeira:
(A) Também classificado como direito fundamental
de terceira geração, o direito ao desenvolvimento
pode e deve ser harmonizado com o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado,
chegando-se ao conceito conhecido como
desenvolvimento sustentável.
(B) Uma particularidade do direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, no
que se refere aos demais direitos fundamentais é
que a obrigação a que este direito está sujeito é
unicamente do Estado, diferenciando e
hierarquizando as responsabilidades do Estado e
da Sociedade.
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(C) Como consequência da classificação desse direito
fundamental ambiental como direito difuso, surge
a característica da indisponibilidade do bem
ambiental, decorrência do interesse público pela
preservação do meio ambiente e da atribuição da
qualidade pública a esse bem de uso comum do
povo.
(D) Quanto ao confronto do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado com o direito de
propriedade,
deve-se
ressaltar
que
a
constitucionalização daquele direito fundamental
tem servido também para contrabalançar as
prerrogativas tradicionais do direito de
propriedade, dando ensejo a novas e fortalecendo
antigas limitações a esse direito. Em
determinadas circunstâncias, o não uso é a
conduta mais apropriada à proteção ambiental, o
que representa uma enorme limitação ao direito
de propriedade.
34) A competência legislativa se subdivide em
remanescente, exclusiva, privativa, concorrente,
suplementar e reservada. A competência
remanescente, que é aquela que permite a
atividade legislativa em relação às matérias não
vedadas implícita ou expressamente, estando
prevista na Constituição Federal, diz respeito:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aos Municípios
Aos Estados
À União
Aos Estados e Municípios

35) Que instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente é comumente feito por meio do Plano
Diretor, ficando na maioria das vezes a cargo dos
Municípios, embora os Estados e a União
também tenham competência?
(A) O estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental.
(B) O Cadastro Técnico de atividades potencialmente
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos
ambientais.

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL

(C) A criação de espaços territoriais especialmente
protegidos pelo Poder Público federal, estadual e
municipal, tais como áreas de proteção ambiental,
de relevante interesse ecológico e reservas
extrativistas.
(D) O zoneamento ambiental.
36) Assinale a alternativa que se refere ao órgão
executor do Sistema Nacional do Meio
Ambiente:
(A) O Conselho Nacional do Meio Ambiente.
(B) A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República.
(C) O Conselho de Governo.
(D) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis.
37) No Licenciamento Ambiental, uma
características da Licença de Operação é:

das

(A) Verificar o atendimento das condicionantes
determinadas na licença prévia.
(B) Discutir com a comunidade, caso haja audiência
pública, os impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras e compensatórias
(C) Conter as medidas de controle ambiental (padrões
ambientais) que servirão de limite para o
funcionamento do empreendimento ou atividade
(D) Ouvir os órgãos ambientais das esferas
competentes.
38) Na renovação da licença de operação, é facultado
ao órgão ambiental, mediante justificativa,
aumentar ou reduzir seu prazo de validade,
mantendo os limites mínimo e máximo de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Quatro e dez anos.
Três e oito anos.
Cinco de dez anos.
Quatro e oito anos.
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39) Programas como o Pronar, o Proconve e o
Programa Silêncio, são aplicações de qual
instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente?
(A) Zoneamento Econômico Ecológico.
(B) Estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental.
(C) Licenciamento e a revisão de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras.
(D) Avaliação de impactos ambientais.
40) A previsão constitucional da proteção jurídica ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado
trouxe importantes inovações. Uma delas, sem
dúvida, é seu amplo acesso por toda a
coletividade, desde que, evidentemente, não se
promova degradação ambiental. Nesse sentido, o
meio ambiente como um bem de domínio público
é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Um bem de uso comum do povo.
Um bem de uso especial.
Um bem dominical.
Um bem excepcional.

CARGO: AUDITOR AMBIENTAL
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